
  Matavimo procedūros  
Štai keletas naudingų patarimų, kurie padės jums gauti tikslesnius rodmenis: 

• Kraujospūdis keičiasi kiekvienu širdies plakimu ir visą dieną nuolat kinta. 
• Kraujospūdžio registravimui gali turėti įtakos vartotojo padėtis, jo fiziologinė 

būklė ir kiti veiksniai. Norėdami pasiekti didžiausią tikslumą, palaukite vieną 

valandą po mankštos, maudynių, valgio, gėrimo gėrimų su alkoholiu ar 

kofeinu ar rūkymo, kad pamatuotumėte kraujospūdį. 

• Prieš matavimą siūloma ramiai pasėdėti mažiausiai 5 minutes, nes 

atsipalaidavus, matavimas bus tikslesnis. Atlikdami matavimą neturėtumėte būti 

fiziškai pavargę ar išsekę. 

• Neatlikite matavimų, jei esate įsitempęs. 

• Atsisėskite tiesiai ant kėdės ir giliai įkvėpkite 5-6 kartus. Venkite atsilošimo, kol 

atliekamas matavimas. 

• Sėdėdami nekryžiuokite kojų ir matavimo metu kojas laikykite lygiai ant grindų. 

• Matavimo metu nekalbėkite ir nejudinkite rankų ar rankų raumenų. 

Matuokite kraujospūdį esant normaliai kūno temperatūrai. Jei jaučiate šaltį ar karšį, 
šiek tiek palaukite, kol atliksite matavimą. 

Jei monitorius laikomas labai žemoje temperatūroje (beveik užšalimo), prieš jį 
naudojant palaikykite bent valandą šiltoje vietoje. 

• Palaukite 5 minutes prieš atlikdami kitą matavimą. 

1. Norėdami pasirinkti 1 atminties zoną, 2 atminties zoną arba svečio režimą, 

paspauskite vartotojo perjungimo mygtuką. Pasirinkus atminties zoną, 

paspauskite ON / OFF / START mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte monitorių, 

kad jis galėtų pradėti matuoti pasirinktoje atminties zonoje. 

2. Paspauskite ON / OFF / START mygtuką. Visi skaitmenys užsidegs, tikrindami ekrano 

funkcijas. Patikrinimo procedūra bus atlikta per 2 sekundes. 

3. Pasirodžius visiems simboliams, ekrane bus rodomas mirksintis „0“. Monitorius yra 

paruoštas matuoti ir automatiškai lėtai pripūs manžetę, kad būtų galima pradėti 

matuoti. 

4. Baigus matavimą, manžetė išleidžia slėgį viduje. Sistolinis slėgis, diastolinis 

slėgis ir impulsas bus rodomi vienu metu LCD ekrane. Tada matavimas 

automatiškai įrašomas į iš anksto numatytą atminties zoną. 

5. Siekiant padidinti pulso aritmijos aptikimo PARR technologija tikimybę, 

rekomenduojama pakartoti matavimus. 

Šis kraujospūdžio matuoklis automatiškai vėl padidės iki aukštesnio slėgio, jei sistema 
nustatys, kad kraujospūdžiui matuoti reikia daugiau slėgio. 

Pastaba: 1. Šis monitorius automatiškai išsijungia praėjus maždaug 1 minutei po 

paskutinio mygtuko veikimo. 

2. Norėdami nutraukti matavimą, tiesiog paspauskite ON/ OFF/ START mygtuką; 

manžetė tuoj išsipūs. 

  Verčių prisiminimas iš atminties  
1. Monitoriuje yra dvi atminties zonos (1 ir 2). Kiekvienoje zonoje galima laikyti 

iki 60 matavimų. 

2. Norėdami perskaityti atminties vertes iš pasirinktos atminties zonos, 

naudodami vartotojo perjungimo klavišą pasirinkite atminties zoną (1 arba 2), 

iš kurios norite atkurti vertes. Paspauskite atminties mygtuką. Pirmasis 

rodomas rodmuo yra visų rytinių pastarųjų 7 dienų rodmenų vidurkis. 

3. Toliau spauskite „Memory“ mygtuką, kad peržiūrėtumėte visų nakties rodmenų 

per pastarąsias 7 dienas vidurkį. 

4. Dar kartą paspauskite „Memory“ mygtuką, kad peržiūrėtumėte paskutinių 3 

atmintyje išsaugotų matavimų ir paskutinio anksčiau išsaugoto matavimo 

vidurkį. Kiekvienas matavimas turi priskirtą atminties eilės numerį. 

Pastaba: Dar kartą paspauskite „Memory“ mygtuką, kad peržiūrėtumėte 

paskutinių 3 atmintyje išsaugotų matavimų ir paskutinio anksčiau išsaugoto 

matavimo vidurkį. Kiekvienas matavimas turi priskirtą atminties eilės 

numerį. 

Pastaba: AM reiškia 4:00 - 11:59 AM  

Pastaba: PM reiškia 06:00 vakaro – 2:00 

nakties 

  Verčių išvalymas iš atminties  
1. Norėdami pasirinkti 1 arba 2 atminties zoną, paspauskite vartotojo perjungimo 

mygtuką. 

2. Laikykite nuspaudę mygtuką „Memory“ maždaug 5 sekundes, tada duomenis 

atminties zonoje galima automatiškai ištrinti. 
 

1. Norėdami nustatyti datą ir laiką monitoriuje, įdėję arba pakeisdami baterijas. 

Ekrane bus rodomas mirksintis skaičius, rodantis metus. 

2. Pakeiskite metus paspausdami Memory klavišą. Kiekvienas paspaudimas padidins 

skaičių. Paspauskite ON/ OFF/ START mygtuką, kad patvirtintumėte įrašą, o 

ekrane bus rodomas mirksintis skaičius, nurodantis datą. 

3. Pakeiskite datą, valandą ir minutę, kaip aprašyta 2 žingsnyje, naudodami 

atminties mygtuką, kad pakeistumėte, ir ON/ OFF/ START mygtuką, kad 

patvirtintumėte įrašus. 

4. „0“ vėl pasirodys, kai kraujo spaudimo matuoklis vėl bus paruoštas matuoti. 

  Duomenų perdavimas į kompiuterį  
„Rossmax“ siūlo nemokamą, integruotą ir patogią kraujospūdžio valdymo 
programinę įrangą, kurią galima atsisiųsti ir įdiegti į jūsų kompiuterį. Jums gali 

reikėti įsigyti USB laidą norint  susieti „Rossmax“ kraujospūdžio matuoklį ir 

kompiuterį. Norėdami tęsti atsisiuntimo ir diegimo procesą, apsilankykite 

svetainėje http://www.rossmax.com. 

  Problemų sprendimas  
Jei naudojimo metu atsiranda kokių nors nukrypimų, patikrinkite šiuos dalykus. 

 

Simptomai Patikrinkite taškus Pataisymas 

Nėra ekrano, kai 
paspaudžiamas ON / 
OFF / START 
mygtukas 

Baterijos nusėdo? Pakeiskite jas keturiomis naujomis 
baterijomis. 

Ar baterijų poliškumas buvo 
nustatytas neteisingai? 

Vėl įdėkite baterijas į reikiamą 
padėtį. 

 
Ekrane rodomas EE 
ženklas arba kraujo 
spaudimo reikšmė 
rodoma per mažai 
(aukšta) 

Ar teisingai uždėta manžetė? 
Tinkamai suvyniokite manžetę, kad 
ji būtų tinkamai pastatyta. 

Ar kalbėjotės, ar judėjote 
matavimo metu? 

 
Išmatuokite dar kartą. 
Matavimo metu ranką laikykite 
stabiliai. 

Ar matavimo metu 
stipriai papurtėte 
manžetę? 

Pastaba: Išmatuokite dar kartą. Matavimo metu ranką laikykite stabiliai. 
 

1. Įrenginyje yra labai tikslūs mazgai. Todėl venkite ekstremalių temperatūrų, drėgmės 

ir tiesioginių saulės spindulių. Venkite numesti ar stipriai sutrenkti pagrindinį įrenginį 

ir apsaugokite jį nuo dulkių. 

2. Kruopščiai išvalykite kraujospūdžio matuoklio korpusą ir manžetę šiek tiek 

drėgna, minkšta šluoste. Nespauskite. Negalima plauti manžetės ir naudoti 

cheminių valiklių. Niekada nenaudokite skiediklio, alkoholio ar benzino (kuro) 

kaip valiklio. 

3. Nesandarios baterijos gali sugadinti įrenginį. Išimkite baterijas, kai įrenginys 

nenaudojamas ilgą laiką. 

4. Kad išvengtumėte pavojingų situacijų, įrenginio neturėtų naudoti vaikai. 

5. Jei įrenginys laikomas netoli šalčio, prieš naudojimą leiskite jam prisitaikyti kambario 
temperatūroje. 

6. Šis įrenginys nėra tinkamas naudoti lauke. Įrenginiui atidaryti neturėtumėte naudoti 

jokių įrankių, taip pat neturėtumėte bandyti nieko koreguoti įrenginio viduje. Jei 

turite kokių nors problemų, susisiekite su parduotuve arba gydytoju, iš kurio 

įsigijote šį įrenginį, arba susisiekite su „Rossmax International Ltd“. 

7. Kaip įprasta visiems kraujospūdžio matuokliams, naudojantiems oscilometrinės 

matavimo funkciją, prietaisui gali būti sunku nustatyti tinkamą kraujo spaudimą 

tiems, kuriems diagnozuotas cukrinis diabetas, bloga kraujo cirkuliacija, inkstų 

problemos ar kenčiantiems nuo insulto ar nesąmoningiems vartotojams. 

8. Šis įrenginys gali nustatyti dažną aritmiją (priešlaikiniai prieširdžių ar skilvelių ritmai 

ar prieširdžių virpėjimas). ARR, AFib ir PC piktogramos rodomos po matavimo, jei 

matuojant buvo nustatyta prieširdžių virpėjimas ir priešlaikinis susitraukimas. Jei 

rodomos ARR, AFib arba PC piktogramos, patariama šiek tiek palaukti ir atlikti kitą 

matavimą. Jei dažnai rodomos ARR, AFib arba PC piktogramos, labai 

rekomenduojama kreiptis į gydytoją. 

9. Nors duotas prietaisas gali nustatyti specifinę pulso aritmiją, kraujospūdžio matuoklio 

matavimo tikslumas gali sutrikti, jei atsiras pulso aritmija.. 

10. Norėdami bet kuriuo metu sustabdyti veikimą, paspauskite ON  / OFF / START 
mygtuką, ir manžete esantis oras greitai išseks. 

11. Kai pripūtimas pasieks 300 mmHg, įrenginys saugos sumetimais pradės greitai išleisti 
orą. 

12. Atkreipkite dėmesį, kad šis įrenginys gali būti namų sveikatos priežiūros produktas, 
tačiau jis nėra skirtas pakeisti gydytojo ar medicinos specialisto patarimus. 

13. Nenaudokite šio prietaiso jokiai sveikatos problemai ar ligai diagnozuoti ar gydyti. 

Matavimo rezultatai yra tik informaciniai. Kreipkitės į sveikatos priežiūros 

specialistą, jei norite paaiškinti slėgio matavimus. Kreipkitės į savo gydytoją, jei 

turite ar įtariate kokių nors medicininių problemų. Nekeiskite vaistų be gydytojo ar 

sveikatos priežiūros specialisto patarimo. 

14. Elektromagnetiniai trukdžiai: įrenginyje yra jautrūs elektroniniai komponentai. 

Venkite stipraus elektrinio ar elektromagnetinio lauko, esančio tiesioginiame įrenginio 

šalia (pvz., Mobilieji telefonai, mikrobangų krosnelės). Tai gali laikinai pakenkti 

matavimo tikslumui. 

15. Išmeskite prietaisą, baterijas, komponentus ir priedus pagal vietinius įstatymus. 

16. Šis monitorius gali neatitikti savo eksploatacinių savybių, jei jis laikomas ar 

naudojamas lauko temperatūros ir drėgmės intervaluose, nurodytuose 

specifikacijose. 

17. Atkreipkite dėmesį, kad pučiant gali būti sutrikusios atitinkamos galūnės 

funkcijos. 

18. Matuojant kraujospūdį, be reikalo ilgai negalima sustabdyti kraujotakos. Jei 

prietaisas veikia netinkamai, nuimkite manžetę nuo rankos. 

19. Venkite mechaninių manžetės suvaržymų, gniuždymo ar lenkimo. 

20. Neleiskite manžetui palaikyti nuolatinio spaudimo ir dažnai matuoti. Dėl to 

sumažėjęs kraujo tekėjimas gali sužeisti. 

21. Įsitikinkite, kad manžetė nėra uždėta ant rankos, kurioje arterijos ar venos gydomos, 

pvz. intravaskulinė prieiga ar terapija, arterioveninis (AV) šuntas. 

22. Nenaudokite manžetės ant šono, kur jūsų paciento istorijoje buvo atlikta 

mastektomija. 

23. Neuždėkite manžetės ant žaizdų, nes tai gali dar labiau sužeisti. 

24. Naudokite tik rankogalius, pateiktus su monitoriumi, arba originalius rankogalius. Kitu 

atveju bus įrašyti klaidingi rezultatai. 

25. Prarijus baterijos gali būti mirtinos. Todėl akumuliatorius ir gaminius turėtumėte 

laikyti ten, kur jų nepasiekia maži vaikai. Jei buvo praryta baterija, nedelsdami 

kreipkitės į gydytoją. 

26. Vamzdelių ir (arba) kintamosios srovės adapterio nenaudokite jokiems kitiems 

tikslams, išskyrus nurodytus, nes jie gali sukelti pasmaugimo pavojų.. 

27. Nenaudokite ir neprižiūrėkite prietaiso ir rankogalių, kai jie naudojami. 
 

 

Matavimo metodas Oscilometrinė 

Matavimo diapazonas Slėgis: 30 ~ 260 mmHg; Pulsas: 40 ~ 199 
dūžiai per minutę 

Slėgio daviklis Puslaidininkis 

Tikslumas Slėgis: ± 3 mmHg; Impulsas: ± 5% rodmens 

Infliacija Siurblys varomas 

Defliacija Automatinis oro išleidimo vožtuvas 

Atminties talpa 60 atminties kiekvienai zonai x 2 zonos 

Automatinis išsijungimas 1 minutė po paskutinio mygtuko veikimo 

Leistina darbo temperatūra ir drėgmė 10°C~40°C (50°F~104°F); 15%~85% RH; 700~1060 
hPa 

Leistina transportavimo ir laikymo 
temperatūra bei drėgmė 

-10°C~60°C (14°F~140°F); 10%~90% RH; 700~1060 
hPa 

Nuolatinės srovės šaltinis DC 6V four AAA Baterijos 

Kintamosios srovės šaltinis DC 6V, ≥600mA (kištuko dydis: išorinis (-) yra Ø4,0, 
vidinis (+) yra Ø1,7) 

Matmenys 96 (I) X 139.7 (P) X 63.2 (A) mm 

Svoris 248.6g (G.W.) (be baterijų) 

Rankos apimtis Suaugęs: 24~40 cm (9.4”~15.7”) 

Riboti vartotojai Suaugę vartotojai 
 

 
BF tipas: Prietaisas ir manžetė yra sukurti 
specialiai apsaugoti nuo elektros smūgių. 

IP klasifikacija IP21: Apsauga nuo kenksmingo vandens ir kietųjų 
dalelių patekimo 

* Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. 

 
Informacija apie elektromagnetinį suderinamumą 

1. Šį prietaisą reikia įdiegti ir pradėti naudoti pagal vartotojo vadove pateiktą 

informaciją. 

2. ĮSPĖJIMAS: Nešiojama radijo ryšio įranga (įskaitant periferinius įrenginius, tokius 

kaip antenos kabeliai ir išorinės antenos) turėtų būti naudojama ne arčiau kaip 30 

cm (12 colių) nuo bet kurios „X5“ dalies, įskaitant gamintojo nurodytus kabelius. 
Priešingu atveju gali sumažėti šio prietaiso veikimas. 

Jei naudojami didesni IMUNITETO BANDYMO LYGIAI nei nurodyti 9 lentelėje, mažiausias 

atstumo atstumas gali būti sumažintas. Mažesni mažiausi atstumai turi būti 

apskaičiuojami pagal 8.10 nurodytą lygtį. 
 

Gamintojo deklaracija - elektromagnetinis 
atsparumas 

X5 skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, nurodytoje toliau. Klientas arba „X5“ vartotojas 
turėtų įsitikinti, kad jis naudojamas tokioje aplinkoje. 

Imuniteto 
testas 

IEC 60601 testo lygos Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka - 
nurodymai 

 
 

 
Laidinis 
radijo 
dažnis IEC 
61000-4-6 

 
3 Vrms: 
0,15 MHz - 80 MHz 
6 Vrms: ISM ir mėgėjų 
radijo juostose tarp 
0,15 MHz ir 80 MHz 

80% AM 1 kHz dažniu 

 
3 Vrms: 
0,15 MHz - 80 MHz 
6 Vrms: ISM ir 
mėgėjų radijo 
juostose tarp 
0,15 MHz ir 80 MHz 

80% AM 1 kHz dažniu 

Nešiojamoji ir mobilioji 
radijo ryšio įranga turėtų 
būti naudojama ne arčiau 
bet kurios X5 dalies, 
įskaitant kabelius, nei 
rekomenduojamas atstumo 
atstumas, apskaičiuotas 
pagal lygtį, taikomą siųstuvo 
dažniui. 
Rekomenduojamas atskyrimo 
atstumas: 
d = 1,2 √P, d = 1,2 √P nuo 
80 MHz iki 800 MHz, d = 2,3 
√P nuo 800 MHz iki 
2,7 GHz 
Kur P yra didžiausia siųstuvo 
galios galia vatais (W) pagal 
siųstuvo gamintoją, o d yra 
rekomenduojamas atstumas 
metrais (m). 
Trikdžiai gali atsirasti šalia 
pažymėtos įrangos 
su tokiu simboliu:  

 
 

 
Spinduliuo
jamas 
radijo 
dažnis IEC 
61000-4-3 

 
 

 
10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM at 1 kHz 

 
 

 
10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM at 1 kHz 

PASTABA1: 80 MHz ir 800 MHz dažniu taikomas aukštesnis dažnių diapazonas. 
PASTABA2: Šios gairės gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinį sklidimą 
veikia absorbcija ir atspindys nuo struktūrų, daiktų ir žmonių. 

Daugiau informacijos apie prietaiso EMS atitiktį galite rasti „Rossmax“ svetainėje: 
www.rossmax.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įspėjimas: Simbolis ant šio gaminio reiškia, kad tai yra elektroninis gaminys, o laikantis Europos direktyvos 2012/19 / ES, 

elektroninius gaminius reikia išmesti vietiniame perdirbimo centre, kad jie būtų saugūs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rossmax Swiss GmbH, 
Widnauerstrasse 1, CH-9435 
Heerbrugg, Switzerland 

Model: X5 

Blood Pressure Monitor 

  www.rossmax.com   
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Įspėjamosios pastabos 

Specifikacijos 

http://www.rossmax.com/


  Įvadas  
Kraujospūdžio matavimai, nustatyti naudojant X5, yra lygiaverčiai matavimams, 

kuriuos atliko apmokytas stebėtojas, naudodamas manžetės / stetoskopo auskultacijos 

metodą, neviršydamas Amerikos nacionalinio standarto, elektroninių ar automatizuotų 
sfigmomanometrų. Šis įrenginys turi būti naudojamas suaugusiems vartotojams namų 

aplinkoje. Pacientas yra numatytas operatorius. Nenaudokite šio prietaiso kūdikiams 

ar naujagimiams. X5 nuo gamybos defektų apsaugo nustatyta tarptautinė garantijų 

programa. Norėdami gauti informacijos apie garantiją, galite susisiekti su gamintoju 

„Rossmax International Ltd“. 

Dėmesio: Peržiūrėkite pridedamus dokumentus. Prieš naudojimą atidžiai 

perskaitykite šį vadovą. Norėdami gauti konkrečios informacijos apie savo 

kraujospūdį, kreipkitės į savo gydytoją. Prašome saugoti šį vadovą. 

  PARR(Pulso aritmija) Technologija  
Pulso aritmijos (PARR) technologija specialiai nustato pulso aritmijos egzistavimą, 

įskaitant prieširdžių virpėjimą (AFib), prieširdžių ir (arba) priešlaikinių skilvelių 

susitraukimus (PC). Pulso aritmija gali būti susijusi su širdies sutrikimais, jai reikia 

medicininės pagalbos, todėl ankstyva diagnozė yra ypač svarbi. PARR technologija 

nustato aritmiją reguliariai tikrinant kraujospūdį be jokių papildomų vartotojo 

įgūdžių, vartotojo sąveikos ir matavimo pratęsimo. Be kraujo spaudimo diagnozės, 

PARR pateikiama specifinė pulso aritmijos diagnozė. 

Pastaba: PARib aptikti AFib ir PC yra kliniškai įrodyta didelė aptikimo tikimybė [1]. 
Tačiau jautrumas ir specifiškumas yra riboti, todėl dauguma, bet ne visi pulso 

ritmo sutrikimai bus aptikti ir rodomi. Kai kuriems pacientams, kuriems yra 

nedažnos klinikinės būklės, PARR technologija gali nepavykti nustatyti pulso 

aritmijos. Tai iš dalies kyla dėl to, kad kai kuriuos aritmijas galima rasti tik 

su EKG diagnoze, bet ne su pulso diagnoze. Taigi PARR nėra skirtas pakeisti 

gydytojo atliktą medicininę EKG diagnozę. PARR suteikia galimybę anksti 

nustatyti tam tikrą pulso aritmiją, kurią neišvengiamai reikia pateikti 

atsakingam gydytojui. 

Pastaba: [1] Klinikinis PARR tyrimas - nauja oscilometrinė pulso aritmijos tipo 

diskriminacinė aptikimo technologija. 

  Prieširdinis virpėjimo  aptikimas (AFib)  
Viršutinės širdies kameros (prieširdžiai) nesusitraukia, bet virpa, todėl kraujas 

netaisyklingai ir mažesnio efektyvumo varomas į skilvelius. Vėliau atsiranda 

nereguliarus širdies plakimas, kuris dažniausiai susijęs su greitu, tačiau labai 

nestabiliu širdies ritmu. Ši būklė yra susijusi su didesne širdies kraujo krešulių 

susidarymo rizika. Be kitų, jie gali padidinti smegenų insulto riziką. Be šio 

prieširdžių virpėjimo gali prisidėti prie lėtinio ar ūminio širdies nepakankamumo 

būklės sunkumo ir būti susijęs su kitomis su širdimi susijusiomis komplikacijomis. 

Priklauso nuo amžiaus, apie 10% - 20% procentų pacientų, kenčiančių nuo išeminio 

insulto, taip pat kenčia nuo prieširdžių virpėjimo. 

Prieširdžių virpėjimas dažniausiai pasireiškia laikinais aritmijos laikotarpiais ir 

laikui bėgant gali pereiti į nuolatinę šio sutrikimo būseną. Nesvarbu, ar ketinate 

apsisaugoti nuo neaptiktos AFib būsenos, ar matuojate vykstant aktyviam 

prieširdžių virpėjimui, ar matuojate tarp AFib laikotarpių, PARR technologija gali 

būti taikoma bet kuria iš šių sąlygų. Šis įrenginys gali nustatyti prieširdžių 

virpėjimą (AFib). ARR ir AFib piktogramos ( 

) rodomi iškart po matavimo, jei buvo nustatyta prieširdžių virpėjimas. 

Pastaba: Primygtinai rekomenduojame kreiptis į gydytoją, jei AFib piktograma kelis 

kartus atsiranda naujai, arba jei AFib yra žinomas jūsų gydytojui, tačiau AFib 

rodmenų dažnis laikui bėgant keičiasi. Tada jūsų gydytojas galės pateikti visus 

reikalingus medicininius tyrimus ir galimas terapines procedūras. 

Pastaba: Širdies stimuliatoriaus buvimas gali pakenkti AFib nustatymui PARR. 

  Priešlaikinio susitraukimo nustatymas (PC)  
 Papildomi nenormalūs širdies plakimai, atsirandantys netaisyklingose širdies sužadinimo 

vietose, prieširdžiuose (PAC), skilvelyje (PVC) arba širdies laidumo mazguose (PNC). Šie 

papildomi ritmai gali sutrikdyti jūsų įprastą ritmą, jie gali atsirasti anksti arba sukelti 

reikšmingas pauzes dėl jūsų suvokiamo pulso. Tai vadinama širdies plakimu, kuris jaučiamas 

jūsų krūtinėje. Jie gali pasireikšti pavieniais įvykiais, kaip netaisyklingų impulsų serija arba 

gali būti paskirstyti po visą jūsų pulso ritmą. Jei jie nėra susiję su psichine įtampa ar ūmiu 

fiziniu krūviu, jie gali būti daugybės širdies sutrikimų žymeklis. Kai kurie iš šių sutrikimų yra 

susiję su padidėjusia išemijos reiškinių rizika širdyje (e, g, koronarinė širdies liga) arba už 

širdies ribų, 

pvz. padidėjusi insulto rizika. Kai kurie kompiuteriai gali rodyti vožtuvų ar miokardo 

sutrikimus ir tapti labai svarbūs, jei įtariamas miokarditas (širdies raumens infekcija). Šis 

įrenginys sugeba nustatyti priešlaikinius susitraukimus. Piktogramos ARR ir PC ( ) rodomos 

iškart po matavimo, jei aptikta priešlaikinių susitraukimų. 

Pastaba: Primygtinai rekomenduojame kreiptis į savo gydytoją, jei kompiuterio 

piktograma kelis kartus atsiranda naujai, arba jei jūsų kompiuteris yra žinomas 

jūsų gydytojui, tačiau laikui bėgant kompiuterio rodmenų dažnis keičiasi. Tada 

jūsų gydytojas galės pateikti visus reikalingus medicininius tyrimus ir galimas 

terapines procedūras. 

  Pulso aritmijos nustatymas (ARR)  
Matuojant kraujospūdį nustačius pulso aritmiją, rodoma piktograma ARR. Tuo atveju, kai 

rasta pulso aritmija gali būti nustatyta naudojant PARR technologiją, prie ARR piktogramos 

pateikiamas specialiai aptiktas aritmijos tipas, pvz. PC arba AFib. Kai PARR negali saugiai 

nustatyti nustatytos pulso aritmijos rūšies, prietaisas rodo ARR be jokios papildomos pulso 

aritmijos tipo piktogramos. 

Pastaba: Primygtinai rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju, jei ARR piktograma 

kartojasi kelis kartus, arba jei ARR yra žinomas jūsų gydytojui, tačiau ARR rodmenų 

dažnis laikui bėgant keičiasi. Tai nepriklauso nuo to, ar ARR piktogramą nurodo kita 

pulso aritmijos piktograma, ar ne. Tada jūsų gydytojas galės pateikti visus reikalingus 

medicininius tyrimus ir galimas terapines procedūras. 

PARR technologija gali aptikti ir parodyti kombinuotus pulso aritmijos radinius. 
 

 

Rodyti rezultatus 

 
ARR Pulso aritmija be specifinio tipo nustatymo 

ARR AFib  Pulso aritmijos-prieširdžių virpėjimo aptikimas 

 ARR AFib PC Kombinuota pulso aritmija: prieširdžių virpėjimas ir priešlaikinio ritmo 

aptikimas 

 

  Real Fuzzy Measuring Technology  
Šis įrenginys naudoja oscilometrinį metodą kraujospūdžiui nustatyti. Prieš pradedant 

pripūsti manžetę, prietaisas nustatys pagrindinį manžetės slėgį, atitinkantį oro slėgį. 

Šis įrenginys automatiškai nustatys tinkamą pripūtimo lygį, remdamasis slėgio 

svyravimais, po to - manžetės defliacija. 

Defliacijos metu prietaisas aptiks slėgio svyravimų amplitudę ir nuolydį ir taip nustatys 

jūsų faktinį sistolinį, diastolinį ir pulso dažnį. 

  Preliminarios pastabos  
Šis kraujo spaudimo matuoklis atitinka Europos taisykles ir turi CE ženklą „CE 1639“. 

Prietaiso kokybė buvo patikrinta ir atitinka EB Tarybos direktyvos 93/42 / EEB 

(Medicinos prietaisų direktyva), I priedo esminių reikalavimų ir taikomų darniųjų 

standartų nuostatas. 

EN 1060-1: 1995 / A2: 2009 Neinvaziniai sfigmomanometrai. 1 dalis. Bendrieji 
reikalavimai 

EN 1060-3: 1997 / A2: 2009 Neinvaziniai sfigmomanometrai. 3 dalis. Papildomi 

reikalavimai elektromechaninėms kraujospūdžio matavimo sistemoms 

EN 1060-4: 2004 Neinvaziniai sfigmomanometrai. 4 dalis. Bandymo procedūros siekiant 

nustatyti bendrą automatizuotų neinvazinių sfigmomanometrų sistemos tikslumą. 

ISO 81060-2: 2013 Neinvaziniai sfigmomanometrai. 2 dalis. Automatinių matavimo tipų 

klinikiniai tyrimai. 

Šis kraujospūdžio matuoklis buvo sukurtas ilgiems tarnavimo laikotarpiams. Siekiant 

užtikrinti tolesnį tikslumą, rekomenduojama iš naujo kalibruoti visus skaitmeninius 

kraujospūdžio matuoklius. Šiam monitoriui (įprastai naudojant maždaug 3 

matavimus per dieną) nereikia kalibruoti dvejus metus. Kai prietaisą reikia iš naujo 

sukalibruoti, pasirodys įrenginys. Įrenginį taip pat reikia iš naujo sukalibruoti, jei 

monitorius patiria žalą dėl bukos jėgos (pvz., Nuleidimo) ar skysčių poveikio ir (arba) 

labai karštų ar šaltų temperatūros / drėgmės pokyčių. Kai pasirodys, paprasčiausiai 

grąžinkite prietaisą artimiausiam pardavėjui, kad jis atliktų pakartotinio kalibravimo 

paslaugą. 
 

Pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, kraujo spaudimo diapazonus galima 

suskirstyti į 6 klases. (Nurodykite 1999 m. PSO - Tarptautinės hipertenzijos 

draugijos gaires dėl hipertenzijos valdymo). Ši kraujo spaudimo klasifikacija yra 

pagrįsta statistiniais duomenimis ir gali būti tiesiogiai netaikoma jokiam 

konkrečiam pacientui. Svarbu reguliariai pasitarti su savo gydytoju. Gydytojas jums 

pasakys jūsų įprastą kraujospūdžio diapazoną ir tašką, kuriame būsite laikomas 

rizika. Norint patikimai stebėti ir palyginti kraujospūdį, rekomenduojama vesti 

ilgalaikius įrašus. Kraujospūdžio žurnalą atsisiųskite mūsų svetainėje www. 

rossmax.com. 
 

Kraujospūdžio standartas Pasaulio sveikatos organizacija (WHO): 1999 
 Sistolinis slėgis 

(mmHg) 
 Diastolinis slėgis 

(mmHg) 

Optimalus <120 ir <80 

Normalus 120~129 ar 80~84 

Aukštas-normalus 130~139 ar 85~89 

1 laipsnio hipertenzija (lengva) 140~159 ar 90~99 

2 laipsnio hipertenzija (vidutinio 
sunkumo) 

160~179 ar 100~109 

3 laipsnio hipertenzija ≥180 ar ≥110 

  Kiekvienos dalies pavadinimas/funkcija  

 

  Kiekvienos dallies pavadinimas/funkcija  

 

  Laisvos manžetės aptikimas  
Jei manžetė buvo uždėta per laisvai, tai gali sukelti nepatikimus matavimo rezultatus 
arba matavimų gali nepavykti pradėti. „Laisvos manžetės aptikimas“ gali padėti 

nustatyti, ar manžetė pakankamai užveržta. Ženklas  pasirodo matavimo metu 

aptikus „Laisva manžetė“. Kitaip ženklas  pasirodo, jei matavimo metu manžetė 
tinkamai uždėta. 

  Judesio aptikimas  
„Judėjimo aptikimas“ padeda priminti vartotojui, kad jis liktų nejudantis, ir rodo bet 

kokį neigiamą kūno judėjimą matavimo metu. Nurodyta piktograma atsiranda, kai 

tokio matavimo metu ir po jo aptinkamas „kūno judesys“. 

Pastaba: Labai rekomenduojama dar kartą matuoti, jei pasirodys piktograma   . 

  Svečio režimas  
Šis monitorius turi vieno matavimo funkciją, kuri neišsisaugo. Norėdami pasirinkti 

svečio atminties zoną, paspauskite vartotojo perjungimo mygtuką  , ir atlikite 
matavimo procedūrą, kad matuotumėte teisingai. Baigus matavimą, matavimo vertė 
nebus išsaugota atminties zonoje. 

  Hipertenzijos rizikos indikacija (HRI)  
Pasaulio sveikatos organizacija, klasifikuoja kraujospūdį į 6 klases. Šiame skyriuje 

įdiegta novatoriška kraujospūdžio rizikos indikacija, kuri vizualiai nurodo prisiimtą jūsų 

rezultato rizikos lygį (optimali / normali / aukšta-normali / 1 laipsnio hipertenzija / 2 

laipsnio hipertenzija / 3 laipsnio hipertenzija), kad jūsų išvados būtų prasmingos. 

  Klaidų kodai  
EE / matavimo klaida: įsitikinkite, kad L kištukas yra tvirtai prijungtas prie oro lizdo ir 

vėl ramiai išmatuokite. Teisingai apsukite manežetę aplink ranką ir matavimo metu 

laikykite ranką stabiliai. Jei klaida vis kartojasi, grąžinkite įrenginį vietiniam platintojui ar 

aptarnavimo centrui. 

E1 / Oro grandinės nukrypimas: Įsitikinkite, kad L kištukas yra patikimai prijungtas 

prie įrenginio šone esančio oro lizdo ir vėl ramiai išmatuokite. Jei klaidos vis tiek 

pasitaiko, grąžinkite įrenginį pagalbos į savo vietinį platintoją ar aptarnavimo centrą. 

E2 / slėgis viršija 300 mmHg: išjunkite įrenginį ir vėl išmatuokite ramiai. Jei klaida 

kartojasi, grąžinkite įrenginį savo vietiniam platintojui ar aptarnavimo centrui. 

E3 / duomenų klaida: išimkite baterijas, palaukite 60 sekundžių ir vėl įkelkite. Jei 

klaida kartojasi, grąžinkite įrenginį savo vietiniam platintojui ar aptarnavimo centrui. 

Er / viršija matavimo diapazoną: vėl išmatuokite ramiai. Jei klaida kartojasi, 

grąžinkite įrenginį savo vietiniam platintojui arba aptarnavimo centrui. 

  AC adaptoriaus naudojimas (pasirenkamas)  
1. Prijunkite kintamosios srovės adapterį su kintamosios srovės adapterio lizdu dešinėje 

įrenginio pusėje 

2. Prijunkite kintamosios srovės adapterį prie lizdo. (Netoliese kintamosios srovės 

adapterio lizdo nurodyti kintamosios srovės adapteriai su reikalinga įtampa ir srove.) 

Pavojus: 

1. Prašome iškrauti baterijas, kai ilgesnį laiką dirbate kintamosios 

srovės režimu. Ilgai palikus baterijas skyriuje, jos gali ištekėti, o 

tai gali sugadinti įrenginį. 
2. Naudojant kintamosios srovės režimą, baterijų nereikia. 

3. Kintamosios srovės adapteriai yra neprivalomi. Dėl suderinamų kintamosios 

srovės adapterių kreipkitės į platintoją. 

4. Su šiuo kraujospūdžio matuokliu naudokite tik oficialų kintamosios srovės 

adapterį.  

  Baterijų įdėjimas  
1. Norėdami atidaryti akumuliatoriaus skyrių, paspauskite ir pakelkite akumuliatoriaus 

dangtelį rodyklės kryptimi. 

2. Įdėkite arba pakeiskite 4 „AAA“ dydžio baterijas į baterijų skyrių, atsižvelgiant į 
skyriaus viduje esančias nuorodas. 

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį, pirmiausia spustelėdami apatinius kablius, tada 
stumkite viršutinį akumuliatoriaus dangtelio galą. 

4. Pakeiskite baterijas poromis. Išimkite baterijas, kai įrenginys nenaudojamas ilgesnį 

laiką. 

Jums reikia pakeisti baterijas, kai: 

 1. Ekrane pasirodo išsikrovimo simbolis. 

2. paspaudžiamas ON / OFF / START mygtukas ir ekrane nieko nerodoma. 

Atsargiai: 

1. Baterijos yra pavojingos atliekos. Neišmeskite jų kartu su buitinėmis šiukšlėmis. 

2. Viduje nėra naudotojui remontuojamų dalių. Baterijoms ar senų baterijų 
pažeidimams garantija netaikoma. 

3. Naudokite tik firmines baterijas. Visada kartu keiskite naujomis baterijomis. 

Naudokite to paties prekės ženklo ir to paties tipo baterijas. 

  Manžeto uždėjimas              
1. Išvyniokite rankogalių manžetą, palikdami manžetės galą per manžetės D žiedą. 

2. Įkiškite kairę ranką per manžetės kilpą. Spalvų juostelės ženklas turėtų būti 

arčiau jūsų, vamzdelis nukreiptas rankos kryptimi (pav. 1). Kairį delną pasukite į 

viršų ir rankogalio kraštą padėkite maždaug 1,5–2,5 cm virš vidinės alkūnės 

sąnario pusės (pav. 2). Užveržkite manžetę, traukdami manžetės galą. 

3. Centruokite vazdelį per rankos vidurį. Tvirtai prispauskite kablio ir kilpos 

medžiagą. Tarp manžetės ir rankos telpa 2 pirštai. Nustatykite arterijos žymę 

(Ø) virš pagrindinės arterijos (rankos vidinėje pusėje) (pav. 3,4). Pastaba: 

Suraskite pagrindinę arteriją, paspausdami 2 pirštus maždaug 2 cm virš alkūnės 

lenkimo kairės rankos viduje. Nustatykite, kur pulsas gali būti jaučiamas 

stipriausiai. Tai yra jūsų pagrindinė arterija. 

4. Įkiškite manžetės jungiamąjį vamzdį į įrenginį (pav. 5). 

5. Padėkite ranką ant stalo (delnu į viršų), kad manžetė būtų tame pačiame aukštyje 

kaip ir jūsų širdis. Įsitikinkite, kad vamzdelis nėra sulenktas (pav. 6). 

6. Ši manžetė yra tinkama jums naudoti, jei rodyklė patenka į vienspalvę liniją, kaip 

parodyta dešinėje (pav. 7). Jei rodyklė patenka už vientisos spalvos linijos, jums 

reikės manžetės su kitomis apimtimis. Kreipkitės į vietinį pardavėją dėl papildomo 

dydžio manžetės. 
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1. Aritmijos aptikimas (ARR) 

2. Prieširdžių virpėjimo aptikimas (AFib) 

3. Priešlaikinio susitraukimo aptikimas 
(PC) 

4. Datos / laiko nurodymas 

5. Silpnas akumuliatorius 

6. Judesio aptikimas 

7. Laisva manžetė 

8. Hipertenzijos rizikos indikacija 

9. Ryto ir nakties ženklas 

10. Atminties / datos žymėjimas 

14 11. Atminties vidurkis 
15 12. Sistolinis slėgis 
16 13. Diastolinis slėgis 

14. Pulso dažnis 
15. Pulso ženklas 

16. Atminties zona 
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1. Rankos manžetė 

2. LCD ekranas 

3. Oro vamzdis ir 

jungtis 

4. Atminties mygtukas 

5. ON/OFF/START  

6. Vartotojo perjungimo mygtukas 

7. Baterijos dangtelis 

8. Duomenų ryšio lizdas 
9. Kintamosios srovės adapterio 

lizdas 

10. Manžetės laikiklio dizainas 
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- Normalus atradimas 

ARR PC Pulso aritmija - priešlaikinis skilvelių, prieširdžių ar mazgų ritmo 

aptikimas 

Kraujospūdžio standartas 

   

 
Centruokite  vamzdelį 

per vidurį   
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